
 
 

Amazone Deluxe Cruise 2023 
26 november tot 23 december 2023 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Topreis van de bovenste plank! 
 
Brazilië spreekt tot ieders verbeelding … Mooie mensen, mooie natuur, een land van extremen, diverse landschappen, 
gevarieerde steden, Portugese invloeden, Samba, … 
 
Tijdens onze unieke Amazone Deluxe Cruise kan je je laten overdonderen door de indrukwekkende natuur van het 
immense Amazone woud, de long van de wereld zeg maar. 
 
De Amazonerivier is na de Nijl, de langste rivier op Aarde en biedt ons de kans om kennis te maken met zowel de 
bedrijvige handelsstad Manaus als met kleine indianendorpen als Boca de Valeria, Alter do Chao, Parintis en andere 
verborgen pareltjes in de jungle. Je hebt het goed begrepen, we vertoeven verschillende dagen met een zeecruiseschip op 
een tot ieders verbeelding sprekende rivier en wat voor een rivier, een ongeziene ervaring! 
 
Vooraleer we aan boord gaan van ons luxueus en toch casual cruiseschip, overnachten we in Miami Beach, kwestie van 
in de gepaste stijl en sfeer te starten. Voor en na dit intens Braziliaans avontuur cruisen we via het Caribische Puerto 
Rico, St. Barts, Martinique, Trinidad en Tobago, Barbados, Dominica en de Britse Maagdeneilanden terug naar 
Miami, Florida. 
 
Jawel, dit wordt een GFC reis om nooit meer te vergeten! 
 
Meer dan een extra troef voor deze onvergetelijke reis is de rederij Oceania Cruises, want een 5-sterren Oceania Cruise 
biedt een perfect samenspel van elegantie en luxe, met een informele gezelligheid. Alles om je te verwennen in een intieme 
casual sfeer met een persoonlijke service … 
 
Kom mee aan boord van de Oceania Sirena gedurende liefst 24 nachten en beleef met Go For Cruise een onvergetelijk 
exotisch avontuur in Braziliaanse Amazone en de Caraïben. 
 
 
Boek deze topreis inclusief fooien en wifi, plus een extra Oceania voordeel naar keuze: 
 

 800 USD extra krediet aan boord per hut 
 drankpakket met onbeperkt champagne, wijn en bier bij lunch en diner 
 4 excursies per persoon 

 
 
Extra Go For Cruise troeven: 
 

 zo volledig mogelijk reispakket inclusief vluchten, VIP lounges, transfers, cruise, fooien, … 
 

Go For Cruise 



 

CRUISESCHIP 
 
Oceania Cruises, valt met niets te vergelijken en de Sirena biedt ruimte aan 684 gasten, waar ongedwongen sfeer centraal 
staat. Er is een open-seating voor alle restaurants aan boord, m.a.w. je dineert waar, wanneer en met wie je wil. 
 
Oceania Cruises staat voor een excellente keuken, waar de gerechten niet in massa worden klaar gemaakt, maar à la 
minute voor jou, waarbij de term ‘rederij voor foodies’ zeker op zijn plaats is! Naast een uitmuntende service aan boord, 
geniet je tevens van inbegrepen frisdranken, flessen-water, koffie, thee en fruitsappen. 
 
Genieten is op een Oceania schip meer aan de orde dan elders, noem het gerust een buitengewone ervaring! 
 
De Sirena, die haar eerste cruise in 2016 maakte en volledig gerenoveerd werd in 2019, is uitgerust met diverse publieke 
ruimtes zoals het Bon Appétit Culinary Centre (de enige ‘kokschool’ ter zee waar je onderricht krijgt van meesterchefs), de 
Artist Loft waar getalenteerde artiesten u de kneepjes van de kunst leren, Barsitas waar je kan genieten van speciale koffies, 
gebak en culinaire verrassingen, Horizons voor een traditionele English High Tea, Martinis om mee te zingen aan de piano, 
de Marina Lounge waar ’s avonds musicals en cabaret opgevoerd worden, de Canyon Ranch Spa Club om je eens lekker te 
laten verwennen. Overige faciliteiten zijn de casino in Monte Carlo-stijl, bibliotheek in Engelse stijl, groot verwarmd 
zwembad en 3 whirlpools. 
 
Op culinair gebied word je aan boord van de Oceania Sirena echt verwend. In de Grand Dining Room geniet je tijdens het 
ontbijt, de lunch en het diner van verfijnde, Europees geïnspireerde, gerechten. Fijnproevers kunnen (zonder supplement) 
terecht in één van de 2 specialiteitenrestaurants. De Polo Grill is het meest verfijnde steakhouse ter zee terwijl Toscana je 
verwent met Italiaanse gourmet-keuken en authentieke familierecepten. In het Terrace Café, waar o.a. pizza’s met de hand 
gemaakt worden, kan je het ontbijt, de lunch en het diner zowel binnen als buiten gebruiken. Het openluchtrestaurant 
Waves Grill is open voor ontbijt en lunch. 
 

   
 
 
PROGRAMMA 
 
Zondag 26 november 2023 
Desgevallend transfer van Vilvoorde naar Zaventem 
Heenvlucht Brussel – … – Miami 
Transfer en hotelovernachting 
 
Maandag 27 november 2023 
Vrije tijd in of bezoek aan Miami en hotelovernachting 
 
Dinsdag 28 november 2023 
Transfer en check-in Oceania Sirena 
Miami, Florida, afvaart 18:00 
 
Woensdag 29 november 2023 
Cruisen 
 
Donderdag 30 november 2023 
Cruisen 
 
Vrijdag 1 december 2023 
San Juan, Puerto Rico, 08:00 – 17:00 
 
Zaterdag 2 december 2023 
Gustavia, St. Barts, 07:00 – 17:00 
 



 
Zondag 3 december 2023 
Fort de France, Martinique, 08:00 – 16:00 
 
Maandag 4 december 2023 
Port of Spain, Trinidad en Tobago, 08:00 – 16:00 
 
Dinsdag 5 december 2023 
Cruisen 
 
Woensdag 6 december 2023 
Cruisen 
 
Donderdag 7 december 2023 
Cruisen op de Amazonerivier 
 
Vrijdag 8 december 2023 
Santarem Amazone, Brazilië, 10:00 – 18:00 
 
Zaterdag 9 december 2023 
Boca da Valeria, Amazone, Brazilië, 08:00 – 15:00 
 
Zondag 10 december 2023 
Manaus, Amazone, Brazilië, aankomst 10:00 
 
Maandag 11 december 2023 
Manaus, Amazone, Brazilië, afvaart 16:00 
 
Dinsdag 12 december 2023 
Parintins, Amazone, Brazilië, 11:00 – 19:00 
 
Woensdag 13 december 2023 
Alter Do Chao, Amazone, Brazilië, 08:00 – 16:00 
 
Donderdag 14 december 2023 
Cruisen op de Amazonerivier 
 
Vrijdag 15 december 2023 
Cruisen 
 
Zaterdag 16 december 2023 
Cruisen 
 
Zondag 17 december 2023 
Bridgetown, Barbados, 10:00 – 19:00 
 
Maandag 18 december 2023 
Roseau, Dominica, 07:00 – 16:00 
 
Dinsdag 19 december 2023 
Tortola, Britse Maagdeneilanden, 09:00 – 17:00 
 
Woensdag 20 december 2023 
Cruisen 
 
Donderdag 21 december 2023 
Cruisen 
 
Vrijdag 22 december 2023 
Miami, Florida, aankomst 08:00 
Check-out Oceania Sirena, transfer en vrije tijd in Miami 
Transfer en terugvlucht naar Brussel 
 
Zaterdag 23 december 2023 
Aankomst in Zaventem en desgevallend transfer naar Vilvoorde 

 



 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-pers. Deluxe Buitenhut cat. C2-C1 (dek 4-6-7) = 7.395 € 
 2-pers. Balkonhut cat. B2-B1 (dek 6) = 9.195 € 
 2-pers. Concierge Balkonhut cat. A3-A2 (dek 7) = 9.645 € (*) 
 2-pers. Penthouse Suite cat. PH3 (dek 8) = 12.045 € (**) 

 
 1-pers. Deluxe Buitenhut cat. C2-C1 (dek 4-6-7) = 12.385 € 
 1-pers. Balkonhut cat. B2-B1 (dek 6) = 15.885 € 
 1-pers. Concierge Balkonhut cat. A3-A2 (dek 7) = 16.735 € (*) 
 1-pers. Penthouse Suite cat. PH3 (dek 8) = 21.535 € (**) 

 
Inbegrepen in de totale prijzen  
 

 lijnvlucht Brussel – … - Miami heen en terug in economy 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 toegang VIP Lounge Miami voor de terugvlucht 
 transfers luchthaven – hotel – cruiseterminal – luchthaven 
 3 dagen / 2 hotelnachten Miami in logies 
 25 dagen / 24 nachten Amazone Deluxe Cruise in vol pension 
 luchthaventaksen 
 havengelden 
 fooien aan boord 
 wifi aan boord 
 specialiteitenrestaurants 
 frisdranken, flessenwater en speciale koffies 
 professionele shows en animatie aan boord 
 sport- en relaxfaciliteiten aan boord 
 GFC reisleider vanaf 15 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, muts, pet of 2 mondmaskers 
 GFC rondleidingen aan boord en op diverse stopplaatsen 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
 
Boek deze GFC topreis en kies nog één extra Oceania voordeel naar wens: 
 

 800 USD extra krediet aan boord (= 300 USD per persoon) 
 drankpakket met onbeperkt champagne, wijn en bier bij lunch en diner 
 3 excursies per persoon 

 
(*) Concierge Level betekent een serieuze portie extra service, voorrang bij de check-in en bagagebezorging, 
uitgebreidere room service, gratis was- en strijkdienst, gratis fles champagne op de kamer ter verwelkoming, voorrang in 
de specialiteitenrestaurants, cashmere badlakens op terras, gratis schoenpoetsservice, toegang tot de Concierge Lounge 
met drankjes en snacks, … 
 
(**) Penthouse Suite betekent ruimer en luxueuzer verblijven, met bovenop alle vermelde Concierge Level voordelen 
ook 24 uur butler service, à la carte dineren in de eigen suite, Bulgari producten, ongelimiteerd toegang tot het 
Aquamar Spa Terrace, … 
 
 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 ESTA visumkost 
 persoonlijke uitgaven 
 exclusieve GFC excursievoorstellen 

 
 
 
 



Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie 
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens 
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Allianz. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 6,3% op de totale reissom 
 Travel Selection = Reis- en Bijstandsverzekering = premie 10,50 € per dag per persoon of 28,50 € per dag per gezin 

 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

Go For Cruise  
Tel +32.2.253.38.87 

Mail info@goforcruise.be 
Web www.goforcruise.be 


